
Warszawa 22.01.2015 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

I. Nazwa Zamawiającego: 
 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie                       
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: 

 
Wykonywanie określonych poniżej usług dla potrzeb PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie 
 

III. Zakres obowiązków: 
 

1. Obsługa strony internetowej Ogrodu Botanicznego 
 

 bieżąca aktualizacja danych zawartych na stronie Ogrodu  

 modernizacja strony internetowej Ogrodu  

 zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności strony Ogrodu  

 wdrażanie nowoczesnych rozwiązań podnoszących atrakcyjność i estetykę strony 
internetowej Ogrodu  

 
2. Analiza rynku pod kątem zakupu towarów i usług dla potrzeb Ogrodu do kwoty 30 tys. euro 

 

 przygotowywanie wniosków na zamówienia towarów i usług z zachowaniem zasad ustawy - 
Prawo Zamówień Publicznych i procedur stosowanych w Polskiej Akademii Nauk  

 wyszukiwanie i analiza najkorzystniejszych ofert  

 przygotowywanie i prezentacja końcowych raportów z przeprowadzonej analizy  

 prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzoną analizą  

 zamawianie towarów oraz kontrola realizacji zamówień dla potrzeb Ogrodu  
 
3. Organizowanie udostępniania terenu i pomieszczeń Ogrodu do celów reklamowych, filmowych oraz 

związanych z popularyzacją Ogrodu  
 

 wyszukiwanie potencjalnych klientów  

 opracowywanie oraz negocjacja umów dotyczących wynajmu  

 bieżący nadzór i współpraca z klientami w trakcie realizacji umowy (w związku z możliwością 
udostępniania terenu 7 dni w tyg. wymagana pełna dyspozycyjność w każdy dzień tyg.)  

 rozliczanie i kontrola płatności  

 prowadzenie rozmów w sprawie wystaw w galeriach Ogrodu  

 bezpośredni kontakt z telewizją, prasą i radiem 
 
4. Opracowywanie materiałów graficznych dla potrzeb Ogrodu  

 

 przygotowywanie, obróbka oraz druk plakatów i zaproszeń związanych z organizacją wystaw 
na terenie Ogrodu i materiałów graficznych w języku polskim i angielskim na Konferencje 
naukowe – krajowe i zagraniczne  



 opracowywanie wszelkiego rodzaju materiałów graficznych związanych z działalnością 
Ogrodu takich jak ulotki, broszury i itp.  
 

IV. Wymagania: 
 

 pełna dyspozycyjność -7 dni w tyg. w godz. 7.00 - 21.00 

 bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i w piśmie  

 łatwość nawiązywania kontaktów  

 komunikatywność  

 bardzo dobra znajomość programów graficznych  

 bardzo dobra znajomość MS Office  

 bardzo dobra znajomość programowania w zakresie tworzenia stron internetowych.  

 umiejętności negocjacyjne  

 możliwość wystawienia FV  
 

V. Wymiar czasu pracy: 
 

 Czas świadczenia usług w miejscu Zamawiającego wynosi 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do 
piątku 

 Wartość ta może ulec zwiększeniu w przypadku konieczności nadzoru nad klientem w przypadku 
udostępnienia terenu do celów reklamowych, filmowych oraz związanych z popularyzacją Ogrodu w 
soboty i niedziele. 
  

VI. Termin wykonania zamówienia: 
 
Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia 01/02/2015 do dnia 31/12/2015. Usługi będą rozliczane w 
etapach miesięcznych.  
 

VII. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest z-ca dyrektora ds. administracyjno-
technicznych inż. Zdzisław Bujalski 
 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty stanowiący załącznik 
nr 1 do Zapytania ofertowego.  
 

IX. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
 

a) Cena brutto za cały okres realizacji zamówienia - waga 90% 
b) Doświadczenie – waga 10 % 

 
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

2.1     Kryterium „cena brutto za cały okres realizacji zamówienia” 
  

a) Kryterium „cena brutto za cały okres realizacji zamówienia” zostanie ocenione na podstawie 
podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za cały okres realizacji zamówienia. 

b) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 
przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 90 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 
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c) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
 

                 najniższa cena   realizacji zamówienia  
C =       ------------------------------------------------------------------  x 90 

              cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

2.2 Kryterium „doświadczenie” 

a) W kryterium „doświadczenie” pod uwagę będzie brana liczba lat przepracowanych na 
stanowisku, w którym w przeważającej mierze Wykonawca wykonywał usługi wymagane przez 
Zamawiającego w niniejszym postepowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
dokumentów potwierdzających wykonywanie takich usług.  

b) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 pkt. Ilość 
punktów w kryterium „doświadczenie” zostanie przyznana, zgodnie z poniższym sposobem 
obliczana punktów: 

1 rok – 2 pkt. 

2 lata – 4 pkt. 

3 lata – 6 pkt. 

4 lata – 8 pkt. 

5 lat – 10 pkt. 

 
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 

wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku: 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C+D 

Gdzie: 

S – łączna suma punktów badanej oferty 

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena” 

D – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „doświadczenie” 

3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z 
niższą ceną. 

 
X. Termin i miejsce składania ofert: 

 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego, faxem pod nr tel. (22) 757 66 45 lub drogą 
mailową na adres ob.sekr@obpan.pl do dnia 29 stycznia 2015 r. do godz. 1200  
 
 
W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
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